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1. Helyzetelemzés 

1.1. Személyi feltételek 

1.2. Pedagógusok 

Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 19,5 
Engedélyezett NOKS álláshelyek száma: 1,5 

 A 2020/2021-es tanévben a nevelőtestület összetétele a következő: 

19,3 pedagógus álláshelyre 17 pedagógus van felvéve, jelenleg 16-an elkezdtük a munkát, 

1 fő pedagógus táppénzen van. Novembertől várhatóan GYES-en lesz. Szakos ellátottságunk 

92,7%-os. Zsipi Ivett kollégának 2020. szeptember 5-én közös megegyezéssel közalkalmazotti 

jogviszonya megszűnt, az ő helyére folyamatban van egy kolléga 

Dobos Diána Ibolya, áthelyezéssel való felvétele Encsencs - Piricse - Nyírvasvári Általános 

Iskolából. 

A történelem tantárgyat Joó-Tamás Henrietta pedagógus tanítja a 7-8. évfolyamon is 

történelem műveltségi területtel, mivel Szabó Mónika ettől a tanévtől nem tölt be 

intézményünkben óraadói állást. Iskolánkban a technika-éltvitel és gyakorlat, az ének-zene 

illetve a 7- 8. évfolyamokon a történelem és magyar szak oktatását a megfelelő irányultságú 

szakkollégiummal és műveltségi területtel rendelkező pedagógusok látják el. 

A gyógypedagógusi feladatokat a Hajdúszoboszlói Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, 

EGYMI utazó pedagógusa látja el heti 4 órában. A törvényi előírásoknak megfelelő óraszám 

biztosítása érdekében a hiányzó órákat, intézményünk fejlesztő pedagógusa látja el megbízási 

szerződéssel. 

Egy fő testnevelés és komplex természettudomány szakos pedagógus felvételre került Lucik 

Barna Klebelsberg ösztöndíjas személyében. 

Az iskola adminisztrációs feladatait egy fő iskolatitkár látja el 2020.08.28-tól Bodnár Imre 

Lászlóné személyében. A rendszergazdai feladatok ellátásra 0,5 álláshely meghirdetésre 

került. Érvényes pályázat nem érkezett. Reményeim szerint Katona István informatika 

műveltségi területtel rendelkező pedagógusunk láthatja el megbízási szerződéssel, fenntartói 

jóváhagyás esetén. 

A technikai dolgozók (7 fő) munkáltatója a karbantartást, takarítást szolgáltató Létavértes 

Város Önkormányzata képviseletében Menyhárt Károly polgármester, munkahelyi vezetőjük 

pedig az iskola igazgatója. 

1 diplomások száma: 8 fő 

2 vagy több diplomás: 9 fő  
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1.2.1. Pedagógusokra vonatkozó adatok, ellátott feladatok 

Ssz. A pedagógus neve Tanított tárgyai Óraszáma Egyéb megbízatása 

1. Szentmiklósi Miklós informatika, 7-8. évf. 
fizika, 8. évfolyam 

6 igazgató, mentor 

2. Katonáné Szabó Csilla alsó tagozat 8 igazgatóhelyettes, 
szakszervezeti bizalmi 

3. Magyar Jánosné alsó tagozat, ének-zene 
6. 7. 8. évf. 

27+2 osztályfőnök mentor 
KT-tag 

4. Tóthfalusiné Bubrik 
Beáta 

alsó tagozat 
magyar 6. évfolyam 

22+2 osztályfőnök 
gyermekvédelmi 
felelős, KT-tag 

5. Ujvárosiné Slifka 
Mariann 

alsó tagozat, 
fejlesztő pedagógus 

21+2+1 osztályfőnök DÖK-
segítő pedagógus 

6. Nagyné Kiss Etelka alsó tagozat, ének-zene 
5. évf. 

24  

7. Vályi Éva alsó tagozat, 
biológia 7. -8. évf. 

21+2+2 osztályfőnök, 
munkaközösség-
vezető, mentor 

8. Mihók-Szima Beáta alsó tagozat 20 gyakornok 

9. Katona István alsó tagozat, term.ism, 
informatika 5.-6. évf. 

20 gyakornok 

10. Némethné Csuka 
Ágnes 

angol nyelv 4.-8. évf. 24+2  osztályfőnök 
tankönyvfelelős 

11. Jákóbné Szilágyi Éva magyar nyelv és 
irodalom 5. és 7.- 8. évf. 
dráma –és színház 5. 
évf 

22+2 KT-elnök, 
osztályfőnök, helyi 
tudósító (Létavértesi 
Hírek) 

12. Joó-Tamás Henrietta történelem 5.-8.évf. 
etika/hit- és erkölcstan 
felső tagozat, 
vizuális kultúra 5.-8. évf 

24+2 osztályfőnök 

13. Lukács Mihályné matematika 5.-8. évf., 
kémia 7.-8. évf. 

23+2 munkaközösség-
vezető 

14. Kontor Gábor földrajz 7.-8. évf., 
testnevelés és 
sport, 5.-8. évf 
úszásoktatás 2.-6. évf. 

23+2 osztályfőnök, iskola 
Bozsik program 
vezetője, mentor 

15. Szalatyánné Szűcs 
Gyöngyi 

alsó tagozat, technika-
életvitel és gyakorlat  
5-6. és 7.-8. évfolyam 

23  

16. Lucik Barna testnevelés 6.-7. o; fizika 
6. 7. évfolyam  

20 gyakornok 

17. Katonáné Jenei Timea -- -- -- 

17,3 Rendszergazda megbízási szerződés 
folyamatban (Katona 
István) 

4  
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1.2.2.   Minősítő eljárásban résztvevő pedagógusok a 2020/2021-es tanévben: 

Jákobné Szilágyi Éva, 

1.2.3.   Minősítő eljárásra jelentkezett pedagógusok a 2020/2021-es tanévben: 

1.2.4.   Minősítő vizsgán részt vevő pedagógus a 2020/2021-es tanévben: 

Mihók-Szima Beáta 

1.2.5.   Minősítő vizsgára jelentkezett pedagógus a 2020/2021-es tanévben: 

Katona István 

1.2.6.   Minősítő vizsgára kötelezett pedagógus a 2021/2022-es tanévben: 

Lucik Barna 

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

Iskolánkban figyelünk arra, hogy a minősítő eljárásban vagy minősítő vizsgán résztvevő 
pedagógusok megfelelően felkészültek legyenek. Ez úgy érjük el, hogy óralátogatásokat 
szervezünk, majd az óra megbeszélésekor tapasztalatátadás történik az intézmény vezetése és a 
munkaközösség-vezetők részéről. Ezen felül szaktanácsadót hívunk a minősülő kollégákhoz, 
hogy az esteleges hiányosságokat fel lehessen térképezni, és időben megadni a megfelelő 
segítséget. A minősítésen intézményi delegáltként vesz részt az intézményvezető és az 
intézményvezető-helyettes is annak megfelelően, ki milyen szakterületen érzi kompetensnek 
magát. Amennyiben a minősülő kolléga szükségét érzi annak, hogy a portfólió írásához segítséget 
kapjon a magasabb fokozatban lévő pedagógusok segítségén felül, igénybe veheti a Hajdú-Bihar 
Megyei POK továbbképzéseit is. Ezen kívül természetes, hogy a magasabb fokozatba lépéshez 
szükséges adminisztrációs tevékenységet elvégezzük. 

 

1.3. A vezetők ügyeleti rendje: 

Szentmiklósi Miklós igazgató intézményben tartózkodása: 

Hétfőtől Péntekig 8-tól 16 óráig 

Katonáné Szabó Csilla igazgatóhelyettes intézményben tartózkodása: 

Hétfőtől Péntekig 8-tól 16 óráig 

1.4. Munkaközösségek 

A munkaközösség neve A munkaközösség 
vezetője 

A munkaközösség tagjai 

Szakmai munkaközösség Vályi Éva 

Mihók-Szima Beáta 
Jákóbné Szilágyi Éva 
Katonáné Szabó Csilla 
Szalatyánné Szűcs Gyöngyi 
Kontor Gábor 
Magyar Jánosné 
Nagyné Kiss Etelka 
Némethné Csuka Ágnes 
Szentmiklósi Miklós 
Joó - Tamás Henrietta 
Tóthfalusiné Bubrik Beáta  
Ujvárosiné Slifka Mariann 
Lukács Mihályné 
Katonáné Jenei Timea 
Katona István 
Lucik Barna 

Mérési-értékelési 
munkaközösség 

Lukács Mihályné 

Kontor Gábor 
Magyar Jánosné 
Katona István 
Ujvárosiné Slifka Mariann 
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1.5. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők NOKS 

 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők körébe iskolatitkárunkat sorolhatjuk. Pedagógiai 

asszisztensi státusszal nem rendelkezünk. A 326/2013-as rendelet, (mivel tanulólétszámunk 

nem éri el a 250 főt), kötelezően nem írja elő a pedagógiai asszisztens alkalmazását. Ennek 

hiányát azonban elsősorban a település másik iskolájába való úszásoktatás kíséreténél, 

valamint az öt telephelyre szaktantermekbe való vándorlás során érzékeljük a legjobban. 

Évről-évre növekszik az integráltan oktatott BTM-es és az SNI-s tanulók száma is. A 

tanórákon a pedagógusok munkáját, a differenciálást szintén nagymértékben segíthetné egy 

pedagógiai asszisztens tevékenykedése. 

1.6. Az intézményi tanulókra vonatkozó adatok összehasonlító táblázata 

Megnevezés 

2015-
2016-os 

tanév 
végi 

2016-
2017-es 

tanév 
végi 

2017-
2018-as 
év végi 

2018-
2019-es 

tanév 
eleji 

2018-
2019-es 

tanév 
végi 

2019-
2020-as 

tanév 
eleji 

2019-
2020-as 
tanév 
végi 

2020-
2021-es 
tanév 
eleji 

tanulólétszám 
175 172 176 167 164 167 168 166 

magántanuló 
1 1 - - - 0 0 0 

Tanulócsoportok 
száma 

8 8 8 8 8 8 8 8 

Iskolaotthonos 
formában tanulók 
száma 

24 
 
- 

- - - 0 0 0 

Egész napos 
oktatási 
formában tanulók 
száma 

133 172 176 167 164 
167 168 83 

Étkezést 
igénybevevők: 

173 171 176 167 164 167 168 155 

Napközis 
foglalkozást 
igénybevevők 

18 - - - - 0 0 60 

Hátrányos 
helyzetű tanulók 
száma 

10 24 14 19 27 
25 25 13 

Veszélyeztetett 
tanulók száma 

9 13 15 11 8 3 3 5 

Halmozottan 
hátrányos tanulók 
száma 

63 61 73 53 47 58 58 60 

Kedvezményre 
jogosultak száma 
(tankönyv, 
étkezés)  

144 
147 
(TK) 

176 167 164 167 168 166 
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SNI-s tanulók 
száma 6 5 5 3 3 3 4 4 

Egy tanulóra jutó 
igazolt napok 
száma 

11,4 11,36 12,95 - 12,07 N/A 10,25 N/A 

Egy tanulóra jutó 
igazolatlan napok 
száma 

0,14 
 

0,12 0,15 - 0,84 N/A 1,2 N/A 

Mulasztás miatt 
osztályozó 
vizsgát tett 
tanulók száma 

2 
 

3 3 - 2 
- - - 

Évismétlésre 
bukottak száma 

3 2 6 - 1 - 1 - 

Pótvizsgára 
bukottak száma 

2 5 5 - 2 - - - 

Magatartási átlag 4,27 4,29 4,29 - 4,33 N/A 4,3 N/A 

Szorgalmi átlag 3,79 3,75 3,89 - 4,13 N/A 4,0 N/A 

Tanulmányi átlag 3,77 4,02 4,01 - 4,1 N/A 3,85 N/A 

Kitűnők száma  19 18 21 - 22 N/A 24 N/A 

Jelesek száma 33 15 15 - 13 N/A 19 N/A 

Tanév közben 
érkező tanulók 
száma 

1 7 -  8 1 7 2 

Tanév közben 
távozó tanulók 
száma 

3 5 3 - 5 - 3 - 

Erkölcstant 
tanulók száma 1. 
osztály 

7 7 4 4 
3 4 3 3 

Erkölcstant 
tanulók száma 2. 
osztály 

11 5 7 4 
3 2 2 5 

Erkölcstant 
tanulók száma 3. 
osztály 

- 5 5 7 
7 3 3 2 

Erkölcstant 
tanulók száma 4. 
osztály 

- 7 6 5 
5 7 7 4 

Erkölcstant 
tanulók száma 5. 
osztály 

10 - 7 6 
6 5 5 7 

Erkölcstant 
tanulók száma 6. 
osztály 

9 8 - 7 
8 6 6 5 

Erkölcstant 
tanulók száma 7. 
osztály 

- 11 8 - 
- 7 7 6 
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Erkölcstant 
tanulók száma 8. 
osztály 

- 8 11 7 
7 0 0 5 

Hit- és 
erkölcstant 
tanulók 1. osztály 

17 10 17 16 
16 13 13 18 

Hit- és 
erkölcstant 
tanulók 2. osztály 

10 16 9 15 
13 20 21 13 

Hit- és 
erkölcstant 
tanulók 3. osztály 

- 19 17 9 
9 15 17 21 

Hit- és 
erkölcstant 
tanulók 4. osztály 

- 15 19 16 
16 11 11 17 

Hit- és 
erkölcstant 
tanulók 5. osztály 

14 26 15 19 
19 15 14 11 

Hit és erkölcstant 
tanulók 6. osztály 

10 14 26 17 15 19 18 14 

Hit- és 
erkölcstant 
tanulók 7. osztály 

- 13 12 24 
24 17 17 18 

Hit- és 
erkölcstant 
tanulók 8. osztály 

- 8 13 11 
11 23 23 17 
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1.7. Osztályokra vonatkozó adatok 

évfolyam 

osztályok 
száma az 

évfolyamon 

tanulók 
tényleges 
száma az 

évfolyamon 

ebből tanulók 
számított 
száma az 

évfolyamon SNI HH HHH BTM 

1 1 21 1 3 12 - 22 

2 1 18   1 12 8 18 

3 1 23  1 3 5 7 25 

4 1 21   2 3 2 21 

5 1 19   1 8 2 19 

6 1 19 
 

3 6 5 19 

7 1 24   2 8 6 24 

8 1 22  2 1 11 5 25 

összesen 8 167 4 16 65 35 173 

        

        1.8. Tárgyi feltételek 

Helye Tantermek száma Csoport 
szobák 

Osztályok Kihasználtság 

Irinyi u. 
8. sz. 

5 osztályterem, 
1 informatika és nyelvi 
órák tartására 
alkalmas szaktanterem 
(étkező és tálaló 
konyha) Kiállítóterem 
és konferencia terem, 
arborétum 

1 
1-5. oszt. 
5 csoport 

Egész napos oktatás, 
múzeumpedagógiai 
foglalkozások, képzések, 
rendezvények, szabadtéri 
órák és erdei iskolai 
foglalkozások. 
16 óra után szakkörök. 

Kassai u. 
16. sz. 

3 osztályterem 
1 term.tud.-os és 
informatika 
szaktanterem 

- 

6-7-8. oszt. 
du. napközis 
foglalkozások 

Napközi otthonos oktatás,  
16 óra után szakkörök. 

Kassai u. 
5. sz. 

1 táncterem 
1 rajz és ének 
szaktanterem 
1 csoportszoba, 
1 fejlesztő szoba 

2 

csoportbontásos 
órák: rajz és ének 
fejlesztő 
foglalkozások 
1-8 évfolyamnak 

Délelőtt tanórák, hit- és 
erkölcstan órák, délután 
szakkörök, népitánc 
felzárkóztatók, fejlesztő 
foglalkozások. 

Irinyi u. 
1. sz. 

Informatika szak-
tanterem, fiú és leány 
technika szaktanterem, 
csoportszoba 

- 3-8 osztályig 
szakórákon 

Délelőtt tanórák, délután 
szakkör, internethasználat, 
hit-és erkölcstan órák. 

Kassai u. 
8. sz. 

Tornaterem, 
sportpálya, 
Városi könyvtár! az 
ÖNK fenntartásában. 

- 
1-8 osztályig 
szakórákon 

Délelőtt tanórák, délután 
tömegsport, sportszakkör. 
Könyvtári órák, 
foglalkozások! 
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1.8.1. Tárgyi feltételek javítására tett intézkedések 2020 nyarán: 

-  A Létavértes Város Önkormányzatának és a Berettyóújfalui Tankerület támogatásával 
részleges felújítás történt az Kassai utca 16. sz. alatti épület utcafrontján a kerítés 
felújításával. A tetőfelújítás folyamatban van. 

- Mindenképpen szükséges megemlíteni, hogy a két projektor megjavítása sikeres volt, így 
szinte minden tantermünkben digitális tábla is segíti az oktatást. 

- Ezen felül két darab LEGO robotot sikerült vásárolni, amelyek az informatika oktatását 
segítik intézményünkben. 

- Utóbbi két pontban felsoroltak beszerzését a Berettyóújfalui Tankerület engedélyezte és 
segítette anyagiforrás biztosításával, köszönjük. 

1.9. Kockázati tényezők: 

Hiányosságaink tárgyi feltételek tekintetében továbbra is fennállnak az alábbi 
területeken: 

1. Tornatermi szertár, valamint a tornaterem szabványméretűvé alakítása, mely 
csökkentené a terem zsúfoltságát, és ami ennél is fontosabb 
balesetveszélyességét. 

2. Irinyi u. 1. szám alatti épületnél belső ajtóit cserélni kellene. 

3. Kassai u. 16. elavult belső nyílászáróinak cseréje, tetőszerkezet felújítása, 
szükséges lenne. 

4. Gyalogos átkelőhely létesítése a Kassai u. 5. sz. és 16. sz. épületek környékére a 
balesetveszély csökkentése érdekében. 

5. Parkolási lehetőségek bővítésére lenne szükség, különösen az Irinyi utcában, ahol 
a reggeli és délutáni órákban tumultus, balesetveszélyes helyzet alakul ki. 

6. Az Irinyi u. 8. sz. alatti épület külső homlokzatának rendbetétele, és a régi 
elkorhadt nyílászáróinak cseréje időszerűvé vált 

7. Az Irinyi 8. sz. alatti és a Kassai 5. 5. sz. alatti iskolaépület udvarán lévő elavult, 
nem EU-s szabványnak megfelelő játékok cseréje. 

2. Összegzés a tárgyi feltételekkel kapcsolatban: 

A szakmai munkához szükséges eszközök, felszerelések rendelkezésünkre állnak. Az előző 

pontban említett eszközök (projektor, LEGO robotok), segítik a tanítási-tanulási folyamat 

hatékonyságát. Látva az anyagi kondíciókat, azonban törekednünk kell minden területen a 

fokozott takarékosságra, illetve az eddig megszokott módszerek, eszközhasználatok helyett új, 

költségkímélő formákra is. 

Tanulóink és dolgozóink esztétikus tiszta környezetben élik mindennapjaikat iskolánkban. 

Valamennyi tanterem megfelelő bútorzattal ellátva fogadja a tanulókat, kivéve a technika tantárgy 

oktatására használt szaktanterem, ahol teljes bútorzat cserére, konyhai eszközök beszerzésére 

lenne szükség. 

Az öt telephelyen történő oktatás és a régi épületek azonban nem költségkímélők, sem az 

energiafelhasználás, sem a felújítási munkálatok, sem a technikai dolgozók foglalkoztatása 

szempontjából. A fent felsoroltak továbbra is igazolják, hogy a közeljövőben gazdasági és 

pedagógiai szempontból is indokolt lenne az alsó és felső tagozatos oktatás egységesítése egy új 

épületszárny létrehozásával. 
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Szakleltárak, felelősök 

A taneszközök tárolására négy helyiség áll a szaktanárok rendelkezésére. 

- A Kassai u. 16. sz. alatti épületben egy helyiség szolgálja a fizika és kémia órán 

használatos eszközök és anyagok elhelyezését, valamint a többi tantárgyhoz kapcsolódó 

szemléltető eszközök tárolását.  

A szertár felelősei: Lukács Mihályné és Lucik Barna. 

Az egyéb tantárgyakhoz kapcsolódó szemléltető eszközök felelősei a felső tagozaton 

szakórákat tartó szaktanárok. 

- Az Irinyi u. 8. sz. alatti épületben két szertárhelyiség található, melyekben az alsó 

tagozaton használt szemléltető eszközök és tanórához kapcsolódó felszerelések 

vannak.  

A leltárok felelőse: Vályi Éva és Magyar Jánosné alsós tanítók. 

3. . ;3.1;3.2;3.3; Nevelő-oktató munka kiemelt feladatai  
a 2020/2021-es tanévben a fenntartó által megfogalmazottak és az intézmény 
Pedagógiai Programja valamint az előző tanév tapasztalataiból adódóan 

A 2019-2020-as tanév nevelő-oktatómunkájának értékelése során a munkaközösségi, a diák-

önkormányzati és a gyermekvédelmi beszámolók, valamint az év végi értekezleten 

hozzászóló pedagógusok véleménye, a tanév rendje kiadványban meghatározottak alapján a 

következő gyengeségeket, vagyis fejlesztendő területeket határozzuk meg: 

Pedagógiai célkitűzések 
A további fejlesztés lehetőségei a 

tanévben 

Kompetencia alapú készségek fejlesztése 
érdekében a mérési eredmények beépítése a 
tervezési dokumentumokba és a mindennapi 
gyakorlatba. 

Gyakorlati megvalósítás ellenőrzése. 

Szóbeli véleményalkotás, kifejezőkészség 
fejlesztése különösen a felső évfolyam esetében. Folyamatosság biztosítása. 

Mérési eredmények és félévi, év végi tanulói 
értékelések összhangjának megteremtése 

Ebben a tanévben szükséges különösen 
a matematika tantárgynál az alapműveleti 
sebesség-mérés eredményeinek 
figyelembe vételével. 

Az alapműveleti sebességméréssel a matematikai 
alapok megszilárdítása. 

Folyamatos gyakorlás és fejlesztés 
szükséges, minden évfolyamon. Annak 
érdekében, hogy a tantárgyak 
matematikához tartozó feladatait 
biztonsággal tudják megoldani diákjaink. 

Informatika tantárgy gyakorlati kibővítése. Robotok programozásának 
megismerésével. 

Tanuló terhelés csökkentése 1-2. évfolyamokon 
30+15 perces óraszervezéssel, rugalmas 
tanmenetek alkalmazása. 

Szükség esetén továbbra is 
alkalmazandó 
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Pedagógiai célkitűzések 
A további fejlesztés lehetőségei a 

tanévben 

Témahetekhez való kapcsolódás: 
o alsó tagozaton fenntarthatósági, 

környezettudatosság témahete 
o 5-6. évfolyamon digitális témahét 
o 7-8. évfolyamon pénzügyi és vállalkozói témahét. 

Ismételt kapcsolódás, tanmenetbe való 
beépítés. 

Pedagógusok tanórán kívüli munkájával kapcsolatos területek 

Pedagógiai Programban meghatározott tantárgyi 
osztályzatok számának egyenletes megoszlása havi 
szinten. 

Kis óraszámú tantárgyak esetében fontos 
az odafigyelés, ellenőrzendő területként 
kezelendő. 

Adminisztrációs tevékenység határidejének 
pontosabb betartása. 

Tökéletesítés. 

DÖK tevékenység rendszeres publikálása a 
megfelelő felülteken. 

Hírek, képes beszámolók frissítése 
továbbra is szükséges. 

4. A tanév helyi rendje 
Szorgalmi idő 

A 2020/2021-es tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és 

utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma százhetvenkilenc nap. 

4.1.  Tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

Időpont Rendezvény Felelősök 

2020. szeptember 
25. (péntek) 

DÖK – nap- Sportnap 
Ujvárosiné Slifka Mariann 

Kontor Gábor 

2020. november 2. 
(hétfő) 

Pályaorientációs nap 
Szentmiklósi Miklós 

Katonáné Szabó Csilla 

2021. február 05.  
(péntek) 

Félévi értekezlet 

Szentmiklósi Miklós 

Katonáné Szabó Csilla 

Vályi Éva 

Lukács Mihályné 

2021. március 16. 
(kedd) 

Belső továbbképzés 
Lemorzsolódással kapcsolatosan 

Szentmiklósi Miklós 

Katonáné Szabó Csilla 

2021. április 07. 
(szerda) 

Tankerületi szakmai nap 
Szentmiklósi Miklós 

Katonáné Szabó Csilla 

2021. május 31. 
(hétfő) 

Testvériskolai szakmai nap a 
Debreceni Epreskerti Általános 
Iskola nevelőtestületével közösen. 

Szentmiklósi Miklós 

Katonáné Szabó Csilla 

Szabó Gyula 
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4.2. Szünetek időtartamai 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (péntek),  

az őszi szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 22. (péntek),  

a téli szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), 

a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 07. (szerda). 

4.2.1. Munkanap áthelyezések 2020. szeptember 1-től december 31-ig: 

Rendkívüli pihenőnapok:  Pihenőnapok ledolgozása: 

2020.december 24. (csütörtök) 2020.december 12. (szombat) 

4.3. Iskolai ünnepségek, megemlékezések 

 (amennyiben szükséges minden rendezvény megtartásának módja függ a kialakult 

helyzettől, intézményünk járványügyi intézkedési terve szerint járunk el! 

 

Időpont Rendezvény Felelősök 

2020. szeptember 1. 
(kedd) 

Iskolai évnyitó ünnepség 

Szentmiklósi Miklós 

Katonáné Szabó Csilla 

Vályi Éva 

2020. október 06. 
(október 05. hétfő) 4. 5. osztály közös szervezésű 

hagyományoktól eltérő 
megemlékezése 

Ujvárosiné Slifka Mariann és 
Szalatyánné Szűcs Gyöngyi 

2020. október 23. 
(október 22. 
csütörtök) 

Kontor Gábor 

Joó-Tamás Henrietta 

2020. december 18. 
(péntek) 

Karácsonyi ünnepség 
(3. osztály műsora) 

Magyar Jánosné 

2021. február 26. 
(péntek) 

Farsang DÖK 
Ujvárosiné Slifka Mariann 

2021. március 15. 
(március 12. péntek) 

7. osztály műsora Jákóbné Szilágyi Éva 

2021. május 03. 
(hétfő) 

Anyák napja – nyílt nap osztályfőnökök-szaktanárok 

2021. május 17. 
(hétfő) 

Iskolánk névadójának 
születésnapjára emlékezünk 

DÖK 
Ujvárosiné Slifka Mariann 

2021. június 04. 
(péntek) 

Nemzeti Összetartozás Napja osztályfőnökök 

2021. június 20. 
vasárnap 
8 óra 30 perc. 

Ünnepélyes tanévzáró és 
ballagó. 

Szentmiklósi Miklós 

Katonáné Szabó Csilla 

Joó Tamás Henrietta 
osztályfőnök 
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4.3.1. Egyéb iskolai szintű tanórán kívüli rendezvények 

Időpont Rendezvény Felelősök 

2020. szeptember 21. Autómentes nap vagy hét osztályfőnökök 

2020. október 01. 
Idősek napja (Nyugdíjas Kör 
és Szeretetház lakóinak 
köszöntése) 

Magyar Jánosné 
Jenei Timea 

2020. december 04. 
(péntek) 

Mikulás-nap – nyílt órák 
Érintett nevelők, 
osztályfőnökök 

2020. december  Színházlátogatás Vályi Éva 

2021. március 22. 

(hétfő) 
Víz világnapja Lukács Mihályné 

2021. április 22. 
(csütörtök) 

Föld napja 
Vályi Éva 

Lukács Mihályné 

2021. május 11 – 14-ig Irinyi-napok 
DÖK – Ujvárosiné Slifka 
Mariann 

2020. decembertől 
2021. áprilisig 

Gondoskodj a madarakról! Osztályfőnökök 

4.4. Értekezletek (amennyiben szükséges minden rendezvény megtartásának módja 

függ a kialakult helyzettől, intézményünk járványügyi intézkedési terve szerint járunk el! 

 4.4.1. Nevelőtestületet érintő értekezletek 

Időpont Rendezvény Felelősök 

2020. augusztus 28. 
(péntek) 

Tanévnyitó értekezlet 
 

Szentmiklósi Miklós ig. 
Katonáné Szabó Csilla ig.h. 
Munkaközösség-vezetők: 
Vályi Éva 
Lukács Mihályné 
DÖK segítők: 
Ujvárosiné Slifka Mariann 
Gyermekvédelmi felelős: 
Tóthfalusiné Bubrik Beáta 

2021. január 22. 
(péntek) 

Félév előtti osztályozó 
értekezlet 

Szentmiklósi Miklós ig. 
Katonáné Szabó Csilla ig.h. 
osztályfőnökök 

2021. február 05. 
(péntek) 

Félévi értekezlet 

Szentmiklósi Miklós ig, 
Katonáné Szabó Csilla ig.h. 
Munkaközösség-vezetők, 
DÖK segítők, 
Gyermekvédelmi felelős 

2021. június 16. 
(szerda) 

Tanév végi osztályozó 
értekezlet 

Szentmiklósi Miklós ig. 
Katonáné Szabó Csilla ig.h. 
osztályfőnökök 
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2021. június 24. 
(csütörtök) 

Munkaközösségek 
beszámolója az éves 

munkavégzésről 

Szentmiklósi Miklós ig. 
Katonáné Szabó Csilla ig.h. 
Vályi Éva 
Lukács Mihályné 
Ujvárosiné Slifka Mariann 
Tóthfalusiné Bubrik Beáta 

2021. június 25. 
(péntek) 

Tanévzáró értekezlet 
Szentmiklósi Miklós ig. 
Katonáné Szabó Csilla ig.h. 

Mindezeken kívül 2 havonta nevelőtestületi megbeszéléseket tartunk az elvégzett feladataink 

értékelésére, illetve az előttünk álló feladatok számbavételére, valamint aktuális, előre nem 

tervezett témák megbeszélésére. 

4.4.2. Szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai (amennyiben szükséges 

minden rendezvény megtartásának módja függ a kialakult helyzettől, intézményünk 

járványügyi intézkedési terve szerint járunk el! 

A tanév eleji szülői értekezleteket tagozatonként szeptember 4. hetében tartjuk: 

Alsó tagozatos osztályok szülei számára: 2020. szeptember 21. (hétfő) 16 óra 30 perc 
 Helye: Irinyi u. 8. sz. alatti iskolaépület 
Felső tagozatos osztályok szülei számára: 2020.szeptember 22. (kedd) 16 óra 30 perc 
 Helye: Kassai u. 16. sz. alatti iskolaépület 

4.4.2.1. Félév utáni szülői értekezletek 

Alsó tagozatos osztályok szülei számára:  2021. február 02. (kedd) 16 óra 30 perc  
 Helye: Irinyi u. 8. sz. alatti iskolaépület 
Felső tagozatos osztályok szülei számára:  2021. február 03. (szerda) 16 óra 30 perc 
 Helye: Kassai u. 16. sz. alatti iskolaépület 

8. osztályos tanulók szüleinek a pályaválasztást segítő értekezlete: 2021 februárjában 

o 4.4.2.1.1. Szülői munkaközösséget érintő 

Év eleji alakuló szülői munkaközösségi megbeszélés – iskolai munkaterv véleményezése 
– 2020. szeptember 08.(kedd) 16 óra 30 perc 

Decemberben a tanév hátralévő feladatainak megbeszélése 
– 2020. december 04. (péntek) 16 óra 30 perc 

Év végén a 2020-2021-es tanév értékelése 
– 2021. június 25. (péntek) 16 óra 30 perc 

o 4.4.2.1.2. Diákönkormányzatot érintő 

Év elején alakuló ülés. – iskolai munkaterv véleményezése  
– 2020. szeptember 11. (péntek) 7 30 óra 

Februárban – féléves munka értékelése. 

Júniusban – éves munka értékelése. 
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o 4.4.2.1.3. Intézményi tanácsot érintő 

Szeptemberben a tanév feladatainak ismertetése, iskolai munkaterv véleményezése 
– 2020. szeptember 14. (hétfő) 16 óra 30 perc 

Tanév végén – Beszámoló az éves munkáról 
– 2021. június 24. (csütörtök) 16 óra 30 perc 

4.5. Fogadóórák (amennyiben szükséges minden rendezvény megtartásának 

módja függ a kialakult helyzettől, intézményünk járványügyi intézkedési terve szerint járunk 

el! 

Sorszám Név Időpont Helyszín 

1.  
Szentmiklósi Miklós szerda 8 00 –   9 00 Irinyi u.8. sz. 

2.  
Katonáné Szabó Csilla szerda 14 00 – 14 45 Irinyi u.8. sz. 

3.  
Vályi Éva péntek 10 40 – 11 25 Irinyi u.8. sz. 

4.  Ujvárosiné Slifka 
Mariann 

csütörtök 8 00 –   8 45 Irinyi u.8. sz. 

5.  
Magyar Jánosné csütörtök 11 35 – 12 20 Irinyi u.8. sz. 

6.  Tóthfalusiné Bubrik 
Beáta 

szerda 9 45 – 1030 Irinyi u.8. sz. 

7.  
Nagyné Kiss Etelka kedd 10 40 – 11 25 Irinyi u.8. sz. 

8.  Szalatyánné Szűcs 
Gyöngyi 

kedd 10 40 – 11 25 Irinyi u.8. sz. 

9.  
Katona István szerda 9 45 – 10 30 Irinyi u.8. sz. 

10.  
Mihók-Szima Beáta kedd 12 15 – 13 00 Irinyi u.8. sz. 

11.  
Joó-Tamás Henrietta szerda 11 35 – 12 20 Kassai u. 16. sz. 

12.  
Kontor Gábor kedd 11 45 – 12 20 Kassai u. 16. sz. 

13.  
Lukács Mihályné szerda 11 35 – 12 20 Kassai u. 16. sz. 

14.  
Jákobné Szilágyi Éva csütörtök 10 40 – 11 25 Kassai u. 16. sz. 

15.  Némethné Csuka 
Ágnes 

szerda 10 40 – 11 25 Kassai u. 16. sz. 

16.  Lucik Barna szerda 11 35 – 12 20 Kassai u. 16. sz. 

 

 
Osztályozóvizsgák, javítóvizsgák időpontjai: 
 
Félévi osztályozóvizsgák: 2021. január 11-13. 
Év végi osztályozóvizsgák: 2021. június 7-9. 
Javítóvizsgák: 2021. augusztus 23-25. 
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4.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt 

nap tervezett időpontjai (amennyiben szükséges minden rendezvény megtartásának 

módja függ a kialakult helyzettől, intézményünk járványügyi intézkedési terve szerint járunk 

el! 

2020. szeptember 25. 

(péntek) 
DÖK – nap- Sportnap 

Ujvárosiné Slifka Mariann 

Kontor Gábor 

2020. december 07. 
(péntek) 

Mikulás-járás – nyílt órák  

1-8. évfolyamon 

szülők által kért tanórák 
tartásában érintett nevelők, 
osztályfőnökök 

2021. május 5. (hétfő) 
Nyílt órák 1-8. évfolyamon, 
édesanyák, nagymamák 
köszöntése ünnepi műsorral 

szülők által kért tanórák 
tartásában érintett nevelők, 
osztályfőnökök 

4.7. Tervezett mérések és vizsgák (amennyiben szükséges minden rendezvény 

megtartásának módja függ a kialakult helyzettől, intézményünk járványügyi intézkedési 

terve szerint járunk el! 

4.7.1. Országos kompetenciamérés 

Az általános iskola igazgatója az NKT 80 § (1) alapján a 2020-2021-es tanévben és a korábbi 

tanévekben megszervezett országos alapkészség, képességmérésről a Hivatal által 

feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, feladat-ellátási helyenként elemzi 

az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusuk országos 

átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai 

teljesítményekre, az iskola pedagógiai munka, fejlesztő munkájának hatására és a mérési 

eredmények időbeli változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatója azonosítja az 

intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben 

határozza meg az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében 

szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató 

2021. június 10-ig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével 2021. 

június 30-ig véglegesíti és megküldi fenntartójának. 

A 2020/2021-es tanévben a szövegértési és matematikai eszköztudás felmérését az általános 

iskolában 6. és 8. évfolyamon 2021. május 26-án kell lebonyolítani. 

4.7.2. Angol idegen nyelvi mérés 

6. és 8. évfolyamon 2021. május 19-én végezzük az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli 

idegen nyelvi mérést. 
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4.7.3. Diagnosztikai fejlődésvizsgálat 

Az alapkészségek fejlesztésének hangsúlyosabb támogatása érdekében 2020. október 10-ig 

az illetékes tanulók körének felmérése. Érintett tanulók létszámának jelentése az Oktatási 

Hivatal felé 2020.10.24. A vizsgálatokat 2020.11.28-ig kell lefolytatni. 

4.7.4. Tanulmányi versenyek, vizsgák 

A járványügyi helyzettől függően valósulhatnak meg! 

ISKOLAI-VÁROSI TANKERÜLETI MEGYEI-ORSZÁGOS 

Rajzverseny (városi)  Zrínyi Ilona matematika 

Mesemondó (iskolai)  Alapműveleti matematika 

Versmondó (iskolai-városi) Mesemondó (Konyár) Mesemondó (Szivárvány) 

Hermann Ottó Biológia 
verseny (iskolai) 

Versmondó 
(Hajdúbagos) 

Teleki Pál-földrajz 

Teleki Pál –földrajzverseny 
(iskolai) 

Labdarúgás 
(Bozsik-torna) 

Ökoskodó verseny 

 Mezei futóverseny  

Rendhagyó magyar órák 
(felolvasás 5-8. évf.)-iskolai 

Atlétika verseny őszi-
tavaszi forduló 

Rajz versenyek 

BTM, SNI szépíróverseny-
iskolai forduló 

Úszóversenyek Epreskerti Általános 
Iskola által meghirdetett 
vers- és prózamondó 
verseny és informatika 
verseny. (testvériskola) 

Herman Ottó biológia verseny 
(iskolai) 

Komplex tanulmányi 
verseny 
(Monostorpályi) 

Kalandos verseny 
(Szalay könyvkiadó) 

„Mert megérdemlem” verseny 
– Folyamatos tanulmányi 
verseny tanulmányi átlag 
javítására. 

 Olvass többet! (Ady 
Gimnázium) 

Természettudományi 
vetélkedő (5.-8.) 

 Herman Ottó biológia 
verseny 

  Méliusz 
könyvtárhasználati 
verseny. 

  Janikovszky Éva meseíró 
pályázat 

4.7.5. Külső és belső tantárgyi mérések rendje: lásd. Mérési-értékelési munkaközösség 

munkaterve a mellékletben 

4.7.6. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A Nkt.80.§(9) bekezdése alapján a 2020-2021-es tanévben országos mérés-értékelés 

keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A 

vizsgálatot az iskoláknak – az 1-4 évfolyam kivételével – a nappali rendszerű iskolai 

oktatásban résztvevő tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell 

megszerveznünk. eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe 2021.05.28-ig kell, 

megtörténjen. 
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5. Szakmai feladatok 

5.1- 5.2- 5.3. A tanfelügyeleti rendszerrel és a minőségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok 

Szakmai ellenőrzésekkel, tanfelügyelettel, minősítő eljárásokkal kapcsolatos feladatok a 
tanévben: 

Felkészülés az intézményi és vezetői 
tanfelügyeleti ellenőrzésre. 

Intézményi dokumentumok áttekintése. 

Pedagógiai Önértékelési Csoport működésének 
folytatása. 

Újabb önértékelések lebonyolítása. 

Intézményi Önértékelési Programnak megfelelő 
feladat végrehajtása és az éves terv elkészítése. 

A nevelők 20 %-ának értékelése szükséges, 
felkészülés az intézményi és tanfelügyeletre 
önértékelés végzésével. 

Felkészülés a pedagógus-minősítő eljárásra 
beválasztott személyek: Jákóbné Szilágyi Éva 

Minősítési eljárások feltételeinek 
megteremtése, lefolyásának segítése. 

Felkészülés a pedagógus-minősítő vizsgára 
beválasztott személy: Mihók-Szima Beáta, 
(2020); Katona István (2021). 

Minősítő vizsga feltételeinek megteremtése, 
lefolyásának segítése. 

Új pedagógusok módszertani segítése 
Szaktanácsadók kérése, Lucik Barna 
pedagógushoz, illetve (Dobos Diánához), 
akinek az átvétele folyamatban van. 

5.4. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

Valamennyi pedagógus munkakörének aktualizálása a 2020/2021-es tanév 

tantárgyfelosztásának megfelelően szeptember 15-ig (kedd) megtörténik, munkaköri 

leírásokban rögzítésre kerül, melyből 1 példányt minden munkavállaló kézhez kap, 1 példány 

a személyi anyagába kerül. 

5.5. Pályaválasztás, középfokú intézményekbe való továbbtanulás 

Továbbtanulással kapcsolatos feladatok, amelyek szintén a járványügyi helyzet függvényében 

valósulhatnak meg! 

 „Szelet a vitorlába” pályaválasztási kiállítás megtekintése Debrecenben. 

 Arany János tehetséggondozó osztályba való jelentkezés – december. 

 Írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés – december. 

 Írásbeli felvételi vizsgára való részvétel Debrecenben. 

 Írásbeli próbavizsga – január. 

 Középiskolai jelentkezési lapok beadása – február. 

 8. osztályosok szóbeli próbavizsgája, szülői igény alapján – február (Létavértes). 

 Pályaválasztási osztályfőnöki órák és szülői értekezlet tartása, pályaválasztási szakember 

bevonásával. (Létavértes) 

 8. évfolyamosaink számára lehetőséget biztosítunk két alkalommal középfokú iskolák 

látogatására. Hajdú-Bihar megye) 

 Lehetőséget biztosítunk a középfokú intézmények bemutatkozására osztályfőnöki órákon. 

(Létavértes) 

 Pályaorientációs nap szervezése, 2020. november 2-án a POK által ajánlott előadóval és 

témával. (Létavértes)  
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5.6. Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

Pályázatokból adódó szakmai feladatok: 

Pályázat azonosítója, témája Megvalósítandó feladatok és felelősök 

TIOP1.1.1-12/1-2012-0001- Digitális eszközök 

beszerzése 

ENYÍR- felületen való folyamatos adatellenőrzés, 

adatfeltöltés 

Felelős: Szentmiklósi Miklós, Katona István 

„Határtalanul” tanulmányi kirándulás támogatása, 

amennyiben megvalósulhat. 

„Határtalanul” tanulmányi kirándulás megvalósítása, 

elszámolás, amennyiben megtörtént. 

A tanulmányi kirándulás megszervezése, 

lebonyolítása. Pénzügyi és szakmai beszámoló 

készítése 

Felelősök: Katonáné Szabó Csilla, Joó-Tamás 

Henrietta 

Új „Határtalanul tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek” pályázat beadása, amennyiben 

lehetséges 

Új pályázat készítése, benyújtása 

Felelősök: Szentmiklósi Miklós, Katonáné Szabó 

Csilla, Jákóbné Szilágyi Éva 

Erzsébet-tábor Balatoni élménytábor, pályázat 

beadása amennyiben lehetséges. 

Új pályázat írása, benyújtása 

Felelősök: Szentmiklósi Miklós, 

Vályi Éva 

Útravaló ösztöndíjprogram 

„Út a középiskolába”  

Új pályázat készítése, benyújtása 

Felelős: Jákóbné Szilágyi Éva 

EFOP-3.1.11-19 „Kedvezményezett településeken 

működő állami fenntartású köznevelési intézmények 

munkájának támogatása” c. projektben 

A pályázattal kapcsolatos adminisztráció a 

KRÉTÁBAN, és ismétlés a tanórán. 

Felelősök: Szentmiklósi Miklós, Katonáné Szabó 

Csilla, Vályi Éva, Lukács Mihályné, Bodnár Imre 

Lászlóné 

5.7-5.8. Esélyegyenlőség biztosítása, tehetséggondozás 

Nevelési terület, lemorzsolódás csökkentése, esélyegyenlőség biztosítása területén 

Lemorzsolódás csökkentése 

Lemorzsolódást megelőző korai jelző-és 

pedagógiai támogató rendszerbe való 

adatszolgáltatás, a pedagógusok továbbképzésre 

való bejelentkeztetése a Debreceni POK 

szervezésében induló képzésekre. 

Személyi higiénés terület fokozottabb nyomon 

követése a védőnő bevonásával. 

(Janka Sándorné) 

Folytatása szükséges és hatékonyabb 

megvalósításra kell törekedni a szülői ház  

bevonásával a gyakoribb védőnői ellenőrzésekkel 

és felvilágosító órák tartásával. 

Káros szenvedélyek hatásaira való figyelemfelhívás 

(könnyű drogok, dohányzás) külsős szakemberek 

bevonásával. (Titkó István katolikus parókus) 

Szülők bevonásával kibővítve folytatni szükséges.  

Udvarias viselkedés szabályainak továbbfejlesztése 

(köszönés, hangnem, stílus). 
Folyamatosan szükséges. 

Iskolába járási fegyelem javítása, hiányzások 

számának csökkentése  

A rendelkezésünkre álló eszközök hatékony 

kihasználása továbbra is. Napi kapcsolattartás a 

család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. 

Terveink szerint tehetséggondozás céljából az alábbi szakköröket indítottuk volna tanév során, Okoskodó, 

Ügyeskedő Dráma, Ábrázollak, Sportszakkör, Programozás 

A járványügyi intézkedési tervben foglaltak alapján az osztályok összevonását kerülni kell. A fennmaradó 

órakeretet egyéni felzárkóztatásra fordítjuk. 
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5.9. Az iskolába lépő első évfolyamos tanulók beiskolázásával kapcsolatos 

feladatok (a járványügyi intézkedési protokoll betartásával!) 

 szülők tájékoztatása a beiratkozással kapcsolatos teendőkről, időpontokról 

 szülői nyilatkozatok kitöltetése, beírások elvégzése 

 a fenntartó tájékoztatása a beiratkozottak létszámáról 

 szülők tájékoztatása a felvételről, határozatok, értesítések írása 

 a járási kormányhivatal tájékoztatása a beiratkozottakról és meg nem jelentekről 

 KIR rendszerbe való jelentés 

6. Pedagógus továbbképzési programból és a beiskolázási tervből adódó 

feladatok 

Pedagógusok tervezett továbbképzései 

Ssz. Pedagógus neve Képzés megnevezése 

1. Szentmiklósi Miklós EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 2. Katonáné Szabó Csilla EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 3. Jákóbné Szilágyi Éva EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

OMSZ – Újraélesztés iskolai oktatása 7. osztályában 

4. Magyar Jánosné EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 5. Ujvárosiné Slifka Mariann EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 6. Szalatyánné Szűcs Gyöngyi EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 7. Nagyné Kiss Etelka EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

8. Tóthfalusiné Bubrik Beáta EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 9. Vályi Éva EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 10. Mihók-Szima Beáta EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 11. Joó-Tamás Henrietta EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 12. Kontor Gábor EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 13. Némethné Csuka Ágnes EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 14. Lukács Mihályné EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

15. Katona István EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 16. Lucik Barna EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 

 17. Katonáné Jenei Timea EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt 

keretében megvalósítandó akkreditált továbbképzés. 
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7.1. Intézményi kapcsolatrendszer 

Kapcsolattartás egyéb partnerekkel 

(a járványügyi intézkedési protokoll betartásával!) 

A partner neve A kapcsolattartás formája 

Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ 

Fenntartói kapcsolat napi szintű kapcsolattartás 

telefonon, e-mailben, személyesen, rendezvényekre 

való meghívással. 

Létavértesi Család és  

Gyermekjóléti Szolgálat 

Problémajelzők írásával, esetmegbeszéléseken való 

részvétellel (intézményvezető, gyermekvédelmi felelős), 

közös családlátogatásokkal. 

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Derecskei Tagintézménye 

Vizsgálatkérések, logopédiai fejlesztő foglalkozások 

Berettyóújfalui Rendőrkapitányság  

Létavértesi Rendőrőrs 

Iskolarendőri tevékenység keretében osztályfőnöki órák 

tartásába, drogprevenciós tevékenységbe, 

közlekedésbiztonságot szolgáló tevékenységbe való 

bekapcsolódás, rendezvényeken való részvétel. 

Létavértesi Városi 

Művelődési Ház 

Kulturális programokon, költészetnapi rendezvényen 

való részvétel. 

Létavértes Város 

Önkormányzata 

Takarítási, karbantartási feladatok végeztetése az 

intézményben. 

Városi rendezvényeken való tanulói és pedagógusi 

részvétellel. 

Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény 

Két múzeumpedagógiai foglalkozás a 4. és 7. 

évfolyamosoknak 

Erdei iskolai program részeként táborhely és 

múzeumpedagógiai foglalkozás biztosítása a 3. és 6. 

évfolyamosoknak. 

Egymás rendezvényeinek látogatása. 

Vértesi Református és  

Katolikus Egyházközségek 

Hit- és erkölcstanoktatás. 

Iskolai ünnepségek látogatása. 

Debreceni Epreskerti 

Általános Iskola 

Testvériskolai kapcsolat, közös szakmai nap rendezése, 

tanulói versenyeztetés. 

Létavértesi Arany János 

Általános Iskola 

Közös versenyek rendezése: 

Tankerületi szakmai nap közös szervezése. 

Egymás rendezvényein való részvétel. 

Létavértesi Gyermeksziget 

Óvoda 

Nagycsoportos foglalkozások látogatás, egymás 

rendezvényein való kölcsönös részvétel, közös városi 

rendezvények szervezése. 

A „Korszerű Iskoláért” 

Alapítvány 

Tanulók jutalmazásának segítése. 

Tanórán kívüli programok anyagi támogatása. 

Rendezvényeken való részvétel. 

„Alapítvány Létavértesért” 
Tanórán kívüli programok anyagi támogatása. 

Rendezvényeken való részvétel. 

Védőnői és Iskolaorvosi 

Szolgálat 

Kötelező vizsgálatok, védőoltások. 

Osztályfőnöki órák tartásába 

való bevonás. 
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7.1.1. Iskola és a családi ház kapcsolattartásának színterei 

(az intézményi járványügyi intézkedési protokoll betartása mellett) 

 évnyitó ünnepség 

 tanév eleji szülői értekezletek (online formában) 

 heti szinten biztosított fogadóórák valamennyi pedagógus esetében 

 nyílt napok, nyílt órák biztosítása 

 DÖK Sportnap 

 közös karácsonyváró ünnepségek szervezése (utcai és tornatermi együtt ünneplés) 

 félév utáni szülői értekezletek 

 közös farsangi ünnepség 

 tanévzáró ünnepség 

 múzeumok éjszakájának programjain való együttműködés 

 tanulói üzenőfüzetek 

 e-napló hozzáféréséhez való biztosítás 

 iskolai honlapon, települési honlapon és a Létavértesi Híreken keresztül való tájékoztatás 

7.1.2. A fenntartóval való kapcsolattartás 

 munkatervek, beszámolók, jegyzőkönyvek megküldése a fenntartónak 

 értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel 

 napi e-mail kapcsolat a tankerületi munkatársakkal  

 napi telefonkapcsolat a tankerületi munkatársakkal 

 tankerületi rendezvényeken való megjelenés 

 tankerületi igazgató fogadóóráin való megjelenés 

 iskolai rendezvényekre, ünnepségekre, értekezletekre a fenntartó képviselőinek meghívása 

7.1.3. Szakmai kapcsolatok 

 a tankerület iskoláival való kapcsolattartás, egymás kiemelt rendezvényein való megjelenés 

 tankerületi szakmai nap programjaiba való bekapcsolódás 

 testvériskolai szakmai együttműködés, közös továbbképzéseken való részvétel 

 a H.B.M. Pedagógiai Szakszolgálat Derecskei Tagintézményével való együttműködés, 

vizsgálatok kérése, logopédiai feladatok ellátásának biztosítása 

 Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium EGyMi által biztosított SNI-s tanulók ellátása 
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8. A belső ellenőrzés általános rendje 

 
Hónap Ellenőrzött terület 

Intézményi működés Munkaügy Tanügyigazgatás Pedagógiai tevékenység 

2
0

2
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s
z
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m
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Épületek rendje a nyári 

karbantartási nagytakarítási 

munkák után  

felelősök: 

polgármester, igazgató 

Osztálytermek, 

szaktantermek dekoráltsága, 

szakmai anyagok 

elhelyezése, szertárok 

ellenőrzése. 

felelősök: 

igazgató, ig.helyettes, 

mk.vezetők 

Munkaköri leírások 

pontosítása, aktualizálása 

felelősök: 

igazgató, ig.helyettes 

Értesítések készítése 

pedagógusok ágazati 

pótlékának emeléséről 

felelősök: 

igazgató, igazgató.h. 

EFOP 3.1.11-19. pályázat 

dokumentálása az 

KRÉTÁBAN 

felelősök: 

igazgató, ig.helyettes, 

munkaközösség-vezetők 

Munkatervek, tanmenetek, 

foglalkozási tervek 

elkészítésének, 

bizonyítványok, anyakönyvek 

naplók megnyitásának 

ellenőrzése. 

felelősök: 

munkaközösség-vezetők, 

igazgató, ig.helyettes 

Differenciált bérezés 

előkészítése 

felelősök:  

igazgató, igazgató.h. 

iskolatitkár 

2019/2020-as év végi tantárgyi 

mérések ismétlése, eredményekből 

adódó fejlesztési feladatok 

beépítése a tanmenetekbe 

felelősök: 

mérési-értékelési mk. 

2
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b

e
r 

 

A pedagógusok által vezetett 

e-napló ellenőrzése 

felelősök: 

igazgató, ig.helyettes 

EFOP-3.1.11-19 

„Kedvezményezett 

településeken működő állami 

fenntartású köznevelési 

intézmények munkájának 

támogatása” c. projekt 

dokumentálásának ellenőrzése 

az E naplóban, felelősök: 

 ig.helyettes, osztályfőnökök 

felelős: 

ig.helyettes 

 

Mérési eredmények tanmenetbe 

való beépítés utáni alkalmazás a 

tanórákon 

felelősök: 

 igazgató, igazgatóhelyettes 
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Hónap Ellenőrzött terület 

Intézményi működés Munkaügy Tanügyigazgatás Pedagógiai tevékenység 

 

Októberi statisztika 

elkészítése. 

felelősök: 

igazgató, ig.helyettes, 

iskolatitkár 
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Adatszolgáltatás az 

intézményi és vezetői 

tanfelügyelettel kapcsolatosan 

az OH felületén. 

1. osztályban folyó nevelő- 

oktatómunka 

felelősök: 

szakmai mk. vezető 

Udvarias viselkedés szabályainak 

betartatására vonatkozó 

tevékenység ellenőrzése 

felelősök: 

 igazgató, mk. vezetők 

Tanulói hiányzások 

dokumentálásának, az ezzel 

kapcsolatos intézkedések 

megtételének ellenőrzése. 

felelősök: 

 igazgató, gyermekvédelmi felelős 
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Hónap Ellenőrzött terület 

Intézményi működés Munkaügy Tanügyigazgatás Pedagógiai tevékenység 
2

0
2
0

. 

d
e

c
e

m
b

e
r 

 
Osztálytermek, 

szaktantermek dekoráltsága,  

 felelősök: 

igazgató, ig.helyettes, 

mk.vezetők 

Technikai dolgozók 

munkájának értékelése. 

felelősök: igazgató, polgárm. 

EFOP-3.1.11-19 

„Kedvezményezett 

településeken működő állami 

fenntartású köznevelési 

intézmények munkájának 

támogatása” c. projekt 

dokumentálásának ellenőrzése 

az E naplóban, felelősök: 

 ig.helyettes, osztályfőnökök 

Óralátogatások a hangos olvasás és 

szóbeli kommunikációs készségek 

fejlesztésének megfigyelésére a 

felső tagozatos tanórákon 

 felelősök: ig., ig.h, mk.vezetők 
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Kinevezések átnézése, soros 

lépők értesítése (12 fő) 

felelősök: 

igazgató, iskolatitkár 

Szabadságolási tervek 

elkészítése 

felelősök: 

igazgató, iskolatitkár 

Tantárgyi osztályzatok 

arányos számának 

ellenőrzése, bukásveszély 

feltárása, szülők értesítése 

felelősök: 

osztályfőnökök, ig.helyettes 

adatszolgáltatás hittan 

óraszámokról 

felelős: igazgató.h. 

Dokumentumok ellenőrzése és 

előkészítése az vezetői és 

intézményi tanfelügyelethez. 

felelős: igazgató 

Az Útravaló programokban 

résztvevő nevelők munkájának és 

az ehhez kapcsolódó 

dokumentumok ellenőrzése. 

felelős: 

Jákóbné Szilágyi Éva koordinátor 

Félévi felmérések. 

felelősök: 

 szaktanárok, mérési-értékelési 

mk.vezető 
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Hónap Ellenőrzött terület 

Intézményi működés Munkaügy Tanügyigazgatás Pedagógiai tevékenység 

2
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  Adatszolgáltatás a 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókról. 

felelősök: igazgató.h 

iskolatitkár 

adatszolgáltatás hittan 

óraszámokról 

felelős: igazgató.h. 

Minősítésre készülő 

pedagógusok látogatása 

felelős: 

igazgató, igazgató helyettes 
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Osztálytermek, 

szaktantermek dekoráltsága,  

 felelősök: 

igazgató, ig.helyettes, 

mk.vezetők 

 
Minősítésre jelentkező 

pedagógusok jelentkezési 

lapjának összegyűjtése, és 

rögzítése az OH felületén 

felelős: igazgató 

A könyvtárral való hatékony 

együttműködés. 

 felelősök: 

 igazgató, ig.helyettes, és Joó-

Tamás Henrietta 
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Az épületek és helyiségeinek 

ellenőrzése a tavaszi 

nagytakarítás után 

felelős: 

igazgató 

 
E napló bejegyzéseinek 

ellenőrzése  

felelős:  

ig.helyettes 

Első osztályosok beíratása, 

adatszolgálatás a 

beiratkozásról 

felelős: iskolatitkár 

A személyi higiénia fejlesztése 

érdekében tett intézkedések 

ellenőrzése. 

felelős: 

gyermekvédelmi felelős: 

Tóthfalusiné Bubrik Beáta 

Fittségi mérések végzése az 

osztályokban. 

 felelősök: 

testnevelést tanító szaktanárok, 

Kontor Gábor és Lucik Barna; ill. a 

mérési-értékelési mk. vezetője 
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Hónap Ellenőrzött terület 

Intézményi működés Munkaügy Tanügyigazgatás Pedagógiai tevékenység 

2
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Technikai dolgozók 

munkájának értékelése. 

felelősök: igazgató, polgárm. 

Tantárgyi osztályzatok 

arányos számának 

ellenőrzése, bukásveszély 

feltárása 

felelősök: 

osztályfőnökök, ig.helyettes 

Minősítésen résztvevő 

pedagógusok jelentkezésének 

elküldése a területileg illetékes 

POK részére. 

Nyílt napok szervezése, 
lebonyolítása. 
felelős:  
szakmai munkaközösség-vezető 
Vályi Éva 

Országos kompetencia-mérés és 
idegen nyelvi mérés 
6; 8. évfolyamon. 
felelősök: 

igazgató, igazgatóhelyettes, mérés-
értékelési mk.vezetője, Lukács 
Mihályné 

Mérési eredmények és a várható év 

végi osztályzatok összhangjának 

vizsgálata 

felelősök: 

munkaközösség-vezetők 
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Hónap Ellenőrzött terület 

Intézményi működés Munkaügy Tanügyigazgatás Pedagógiai tevékenység 

Az épületekben szükséges 

nyári karbantartási és 

nagytakarítási szükségletek 

felmérése 

felelős: 

igazgató 

Szabadságolással 

kapcsolatos beosztások, 

jelentések ellenőrzése, 

véglegesítése 

felelős: 

igazgató, iskolatitkár 

Adatszolgáltatás a 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókról. 

felelősök: igazgató.h. 

iskolatitkár 

Tanügyi dokumentumok 

vezetése, zárása. 

(bizonyítvány, anyakönyv, 

e- napló, jegyzőkönyvek). 

felelősök: 

ig.helyettes, igazgató 

adatszolgáltatás hittan 

óraszámokról 

felelős: igazgató.h. 

Tanév végi felmérések  

felelősök: 

szaktanárok,  

mérési-értékelési mk.vezető 

1 -8. osztályok hangos 

olvasásának mérése 

felelősök: 

igazgató, igazgató.h, mk.-vezető 

Munkaközösségek, valamint az 

intézmény tanévi munkájának 

értékelése 

e.v.sz: munkaközösség-vezetők, 

igazgató, nevelőtestület 

Pedagógusok és munkatársak éves 

munkájának egyéni értékelése. 

e.v.sz: igazgató, ig.helyettes, 

munkaközösség-vezetők 

Az intézményi Ellenőrzési Tervben megfogalmazottakon kívül a Belső Ellenőrzési Csoport is végzi az intézmény Önértékelési 
Tervében megfogalmazott tevékenységeit és a tantestületben dolgozó nevelők óralátogatását és pedagógiai tevékenységének 
értékelését, valamint teljes intézményi és vezetői önértékelést. 

Minőségfejlesztési munka tervezése 

Intézményünkben a magasabb színvonalú nevelés oktatás megvalósítása érdekében a következőket tesszük: 
Minden pályakezdő pedagógushoz szaktanácsadót hívunk munkájuk segítése érdekében. 
Az intézményvezetés és a munkaközösség-vezetők óralátogatásokat szerveznek, amelyek megbeszéléssel zárulnak, melynek 
eredményét rögzítik a pedagógusok értékelő lapján. 
A minőségi oktatást végző pedagógusok közül két fő részesül minden évben pedagógusnapon a „Létavértes Gyermekeiért” díjban. 
A bérfejlesztés során figyelembe vesszük azt az elvet, hogy lehetőség szerint a jobb munkavégzés magasabb bért eredményezzen - a 
lehetőségre álló keretek közt. 
Pedagógiai munkánk fejlesztése érdekében - a kötelezően előírt továbbképzéseken felül - kihasználjuk az önképzésben rejlő 
lehetőségeket - kontakt és online formában is.
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9. A nevelőtestület által fontosnak ítélt egyéb területek: 
9.1. Tanulók jutalmazásával kapcsolatos feladatok 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 jutalomkönyv versenyek után és év végén 

 oklevél versenyek után és év végén 

 nevelőtestületi dicséret tanévzáró ünnepségen (maximum 2 fő részére) 

 felterjesztés benyújtása tankerületi dicséretre az éves tanulmányi munka alapján 

 anyagi forrás esetén kirándulás szervezése a tanév folyamán tanulmányi és 

közösségi munkában kiemelkedő tanulóknak, valamint a „Mert megérdemlem” 

versenyben résztvevő tanulóknak, „A Korszerű Iskoláért Alapítvány” támogatásával. 

9.2. Munka- és tűzvédelmi feladatok 

 A munkavállalóknak a tankerület által szervezett munka- és tűzvédelmi oktatáson való 

részvétele 2020. augusztus 27. (csütörtök)  

 Az első tanítási napon minden tanuló munka- és tűzvédelmi oktatásban részesül, 

ezen felül megismerkednek a járványügyi intézkedési terv rájuk vonatkozó részével 

melyet az osztályfőnökök, szaktanárok tartanak és dokumentálnak a rendszeresített 

osztályfüzetbe és e-naplóba. 

 Évente tűzriadón való részvétel valamennyi osztály bevonásával, a tankerület által 

megbízott tűzvédelmi felelős irányításával. Ideje: ebben a tanévben a második félévben 

lesz, amennyiben a járványügyi helyzet javulása erre lehetőséget ad. 

A betervezett idő: 2021. március 26.-a (péntek). 

10. Az iskolai kórus időpontjai 

Intézményünkben iskolai kórus nem működik (nem dolgozik ének-zene szakos pedagógus 
az intézményünkben), A szakkörök között meghirdetésre került a Dúdoló szakkör, ám a 
szülők nyilatkozata alapján elegendő létszám hiányában, a 2020/2021-es tanévben nem 
került beindításra. 

Létavértes, 2020. szeptember 01. Szentmiklósi Miklós 
 igazgató 

 P.H.  
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Mellékletek 

11.  Legitimációs záradék: 

 Jegyzőkönyv 

 Jelenléti ív 

11.1. Munkaközösségek munkaterve 

 Szakmai munkaközösség 

 Mérési- értékelési munkaközösség 

11.2. Egyéb munkatervek 

 Diákönkormányzat 

 Gyermek- és ifjúságvédelem 

 



 

 

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola 

Intézkedési Terve a 2020/2021. tanévben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről 
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I. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre, egészségügyi szempontból 

Biztonságos környezet kialakítása 

 A tanév kezdete előtt a fertőtlenítő nagytakarítás 2020.08.31-én megtörtént, az intézményben a 

megfelelő mennyiségű tisztítószerrel való ellátás folyamatos. 

 A takarító személyzet oktatása, az oktatáson való részvétel dokumentálása 2020.08.31-én megtörtént, 

amelyről jelenléti ív készült (1. sz. melléklet). 

 A virucid hatású tisztítószerek és kézfertőtlenítők mennyiségének folyamatos ellenőrzése, a 

folyamatos utántöltésről való gondoskodás kiemelt feladat a továbbiakban is. A felületfertőtlenítést 

rendszeresen kell végezni, amelyet a takarító személyzet dokumentál. Az ellenőrzést végző személy 

az Irinyi utca 

8. sz. alatt Vályi Éva Szakmai munkaközösség-vezető, a Kassai utca 16. sz. alatt Lukács Mihályné 

Mérési-Értékelési munkaközösség-vezető. Ez a munkaköri leírásukban is rögzítésre került. 

 Kézfertőtlenítő kihelyezése az intézmény minden bejáratánál, a mosdókban és minden tanteremben 

megtörtént. 

 A mosdókban folyékony szappant, a kéztörléshez lehetőség szerint papírtörlőt szintén kihelyezett 

a takarító személyzet. A papírtörlők mennyiségi felhasználását lehetőség szerint ellenőrizzük, 

valamint figyelmeztetjük a tanulókat, hogy a WC csészébe dobva dugulást okoz! 

 A textil kéztörlők kihelyezése, használata tilos! 

Minden intézményben kialakítottunk egy helyiséget, ahol azokat a tanulókat, felnőtteket lehet 

haladéktalanul elkülöníteni, akiknél a lentebb jelzett tünetek jelentkeznek. A helyiségben megfelelő 

mennyiségű szájmaszkot és védőkesztyűt helyeztünk el. A kialakított helyiségek az Irinyi 8. sz. alatt 

az orvosi szoba, a Kassai 16. sz. alatt a térítési díjbeszedői iroda. 

 Jól láthatóan, minden tanteremben és közösségi térben el lett helyezve az iskolaorvos, az 

iskolavédőnő és a járványügyi hatóság elérhetősége. 

II. Intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások 
1.1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, pedagógus, technikai dolgozó 

látogathatja. 

1.2. Az intézmény alapfeladatainak biztosítása érdekében iskolánkba érkező külsős szakemberekre, 

(logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, gyermekvédelmi munkatárs, táncpedagógus, szaktanácsadó, 

szakértő, iskolai védőnő, iskolaorvos…), is a fenti szabályok érvényesek. 

1.3. A tanulókat/szülőket, pedagógusokat nyilatkoztatjuk tanévkezdéskor, arról, hogy jártak- e külföldön 

a tanévkezdést megelőző két hétben, továbbá észlelték-e az alább felsorolt tüneteket. 

1.4.  A nyilatkozat csak információszerzésre használható, intézményvezetői intézkedés nem 

kezdeményezhető a nyilatkozat tartalma alapján. 
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1.5.  TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, 

akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban 

tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

• köhögés; 

• nehézlégzés, légszomj; 

• láz; 

• hidegrázás; 

• izomfájdalom;  torokfájás; 

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar. 

Egyéb lehetséges tünetek: 

 émelygés, 

 hányás és/vagy 

 hasmenés 

1.6.A szájmaszk használata nem kötelező, de ajánlott az intézmény tanulói és dolgozói részére. Javasolt, 

hogy valamennyi tanuló az intézményi tartózkodás idején rendelkezzen saját szájmaszkkal, hogy 

felvehesse azokban az esetekben, amikor nem biztosítható az ajánlott távolságtartás. 

1.7. A tanítási órákon jellemzően nem kell szájmaszkot viselni, de a pedagógus lehetőség szerint 

törekedjen az ajánlott 1,5 m-es távolság betartására. 

1.8.A tanulók iskolába érkezésének szabályozása 

 Intézményünkben az alsó tagozatosok és a felső tagozatosok külön iskolaépületben vannak elhelyezve.  

 Reggeli sorakozás intézményünkben nincs, a tanulóink folyamatosan foglalják el helyeiket az 

osztálytermekben. 

 Épületbe való bejutás az Irinyi u. 8. sz. alatt. Az 1. osztály és az 5. osztály a főbejáraton, a 4. osztály a 

hátsó bejáraton, a 3. osztály a 2. számú középső bejáraton, a 2. osztály a 3. számú bejáraton jut be az 

épületbe. 

 Épületbe való bejutás a Kassai u. 16. sz. alatt. Az 6. osztály és a 7. osztály a főbejáraton, a 8. osztály a 

hátsó bejáraton jut be az épületbe. 

 40 perces tanítási órákat és legalább 15 perces szüneteket tartunk, a tantermek megfelelő szellőztetése és 

a gyakran érintett felületek tisztítószeres letörlésének érdekében. 

 Az éves Munkatervben rögzítésre került az eljárási protokoll az intézményi közösséggel lefolytatott 

legitimációs eljárás. 

 A 2020.09.01-én megtörtént „évnyitás” után az első 3 osztályfőnöki órán a pedagógusok tájékoztatják a 

tanulókat a megelőzést szolgáló, biztonsági előírások betartásának fontosságáról, kézmosási, tüsszentési, 

köhögési etikettről. 

 Az osztályok vándorlását minimálisra csökkentjük, minden osztályunknak saját osztályterme van. 

 Az osztályok keveredésének megakadályozására évfolyamonként külön napközis csoportokat hoztunk 

létre. 

 A tömegsport foglalkozásokat osztályonként tartjuk. 

 Lehetőség szerint a munkaidőn belül minden szünetben virucid fertőtlenítővel felülettisztítást kell 

végezni iskolánk takarító személyzetének. 
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 A szaktantermekben (informatika, fizika, rajz és a tornaterem) zajló osztálycserék után szintén virucid 

fertőtlenítővel (számítógép, egér, monitor, billentyűzet) történik a felülettisztítás iskolánk takarító 

személyzete által. 

 A szünetekben való levegőzéshez az osztályközösségek számára az udvaron/folyosón egy-egy területet 

lett kijelölve. A 6. osztály számára a bejárat előtti füves rész, a 7.  osztálynak az udvar hátsó füves 

területe, a 8. osztálynak pedig a futópálya területe. Ezen tartózkodási helyek hetenkénti váltásban 

cserélődnek. 

 Az Irinyi utca 8. sz. alatti iskolaépület udvarán az ebédeltetési rendből kifolyólag egy időpontban két 

osztály tartózkodik. Így lehetőség van a 1,5 méteres biztonsági távolság betartatására és betartására. 

Az ebéd utáni időszak tartózkodási területei és idősávok a következők. 

 12 – től 13 - óráig terjedő időszakban az 1. osztály (Kiállítóterem előtti füves terület) és a 2. osztály 

(Óvoda felőli terület). 

 13 – tól 14 - óráig terjedő időszakban a 3. osztály (Kiállítóterem előtti füves terület) és a 4. osztály 

(Óvoda felőli terület). 

 5. osztály 13 óra 45 perctől 14 óra 20 percig (Iskolaépületünk mögötti rész). 

 Rossz idő esetén a tartózkodási helyek a következők. 6. osztály osztályterme és a terem előtti aula. 

 7. osztály osztályterem és terem előtti aula. 8. osztály osztályterem és terem előtti aula. 

 Alsó tagozat és az 5. osztály az osztálytermük előtti folyosórészen tartózkodhatnak. 

 Megelőzendő a tanulócsoportok csoportosulása, keveredése (távolságtartás szükséges 1,5 m, amit az 

ügyeletes nevelőknek kell betartatniuk. Ennek érdekében az ebédeltetést elnyújtott időintervallumban 

bonyolítjuk le. 

 Az egyéni fejlesztő foglalkozások megtartásához (logopédiai fejlesztés, egyéni anyanyelvi fejlesztő 

foglalkozás) igény szerint arcvédő szájmaszk, biztosítása a gyógypedagógusoknak, illetve 

távolságtartás. 

 A több tanuló által használt eszközök, technika és testnevelés órákon való használat után a fertőtlenítés 

a takarító személyzet feladata. 

 Tömegsport foglalkozások, iskolai sportköri foglalkozások távolságtartással, személyes kontaktus 

elkerülésével tartandóak intézményünkben, amelynek betartatása a szaktanár feladata, ezen 

foglalkozásokat az egy osztályba járó tanulók számára szerveztük meg hetenkénti váltással. 

 A tornatermi tanórák helyett lehetőség szerint (az időjárás függvényében) a szabadban történő 

megtartásukat preferáljuk. A tornateremben tartandó tanórák esetén a járványügyi előírásokat 

betartjuk (tornaterem fertőtlenítő takarítása amennyiben lehetséges osztályonkénti igénybevétel után, 

illetve a gyakorlatok végzését állandó párok alkalmazásával oldjuk meg.) 
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 Az úszásoktatás elindításával kapcsolatban az intézmény feladata az utazási biztonság megteremtése 

(minden tanuló és pedagógus szájmaszkot használ az 5 perces busszal való közlekedéskor) az uszoda 

és az intézményünk között. (Úszásoktatás elhalasztva a 2. félévre!) 

 A reggeli és a délutáni ügyeleten a tanulók csak a legszükségesebb időt töltik. Jó idő esetén az 

ügyeletet igénylő tanulók az udvaron, rossz idő esetén az ebédlőben tartózkodnak. 

 Az uszoda működtetőjének nyilatkoznia kell az öltözők fertőtlenítésének rendszerességéről.  

(A fenntartó szerzi be.) 

 Iskolánkban büfé nem működik, ezért erre vonatkozó protokollt nem kell kialakítanunk. 

 Korlátozzuk, illetve tiltjuk a szülők és külsős személyek intézményi épületekbe való bejutását, 

amennyiben mindenképpen szükséges az intézmény látogatása, abban az esetben a látogatók számára 

szájmaszk használata kötelező, valamint szükséges a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata, 

illetve az intézményvezető előzetes engedélye. 

 A takarító személyzet nyilvántartást vezet a számukra rendszeresített A/5-ös füzetbe azokról, akinek a 

belépése elkerülhetetlen. (Szolgáltató képviselői, tankerületi képviselő). Számukra is a 

kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata előírás. Minden új belépő után fertőtleníteni kell. 

 A térítési díj fizetésének utalással történő kiegyenlítésére intézményünkben nincs lehetőség. 

 A térítési díj fizetése az Irinyi utca 8. sz. alatti iskolaépület portáján történik, heti két alkalommal, 

a kijelölt napon és időben. Ebben az esetben is szükséges a járványügyi előírások betartása. 

(szájmaszk, fertőtlenítő és távolságtartás). 

 A szülőkkel való kapcsolattartás a következő módokon történik: a napi szintű információt a 

KRÉTÁN és a már kialakított Facebook csoportokban, telefonon vagy emailben kaphatják meg 

gyermekeikről, illetve alsós tanulóink esetében az üzenőfüzeten keresztül is tájékoztatjuk a 

szülőket. 

  Amennyiben a járványügyi helyzet indokolttá teszi a szülői értekezletek megtartása online 

formában történik. 

 A kormányzat és az Operatív Törzs intézkedéseit folyamatosan nyomon követjük, és szigorúan 

betartjuk és betartatjuk. Ez vonatkozik a rendezvények szervezésére is. 

 A kirándulásokat, utazásokat lehetőleg elhalasztjuk a tavaszi időszakra. Amennyiben a jelenlegi 

helyzet fennáll, akkor tavasszal sem lehetnek kirándulások és utazások. 

 A szülőket elsősorban a KRÉTA tanügyi adminisztrációs felületen tájékoztatjuk illetve a Facebook 

zárt osztálycsoportjában vagy telefonon, emailben. Alsósok esetében az üzenőfüzet is 

alkalmazandó. 
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III. Teendők beteg személy esetén 
 Aki a már említett tüneteket észleli, ne jöjjön be az intézmény területére, hanem haladéktalanul 

értesítse a háziorvost, aki intézkedik az adekvát teendőkről. A háziorvos felkeresése telefonon 

történjen. 

 A tanulók állapotának folyamatos megfigyelése az osztályfőnökök és a szaktanárok feladata. Ha 

tüneteket észlelnek, azonnal intézkedni kell az erre fenntartott helyiségben (orvosi szoba, térítési 

díjbeszedői szoba) való elkülönítésről. Tanulók esetében pedagógusi felügyelet biztosítása 

szükséges. Mind a betegség gyanújával érintett személy, mind a felügyeletet ellátó személynek 

kesztyűt és szájmaszkot kell viselnie. 

 Iskolánk pedagógusának haladéktalanul értesíteni kell az iskolaorvost, és a szülőt.- Az iskolaorvos 

rendelkezik a további teendőkről. A szülő értesíti a házi-/gyermekorvost. Felnőtt beteg esetében a 

háziorvos értesítése szükséges, aki tájékoztatást ad a követendő protokollról. 

 Az intézményvezető értesíti az illetékes járási kormányhivatal vezetőjét, a népegészségügyi 

osztályán a tisztifőorvost, és rendkívüli jelentést küld minden esetben a tankerületi igazgató 

részére. 

 A COVID-19 fertőzés gyanúja esetén az intézményvezető nem rendelhet el karantént, nem 

tilthatja el a tanulót orvosi javaslat nélkül az iskolába járástól stb. 

 Nyilatkozatot szerzünk be minden szülőtől, hogy amennyiben a betegség tüneteit észlelik, nem 

engedik a gyermeket közösségbe/illetve nem keresik fel a közösséget, továbbá haladéktalanul 

felveszik a kapcsolatot a háziorvossal. 

 Az intézmény alkalmazottai is nyilatkoznak arról, hogy tünetek észlelése esetén nem keresik fel 

a közösséget, továbbá haladéktalanul felveszik a kapcsolatot a háziorvossal. 

 A betegség gyanújával érintett személy távozása után a helyiséget teljes körűen fertőtleníteni kell. 

 Minden pedagógus tisztában van vele, hogy a beteg és a betegség gyanújával érintett személy neve 

és adatai szenzitív adatok, adatvédelem alá esnek. Az adatok kiadása büntetőjogi 

következményekkel járhat. 

 Az intézkedési terv valamennyi dolgozó (pedagógus, technikai személyzet) részére 1. példányban 

átadásra kerül 2020.09.01-én. A járványügyi protokoll megismerését és átvételét nyilatkozatok 

formájában dokumentáljuk. (2. sz. és 3. sz. mellékletek). 

 Beteg, vagy karanténban való elkülönítés alatt álló tanuló számára az egyes tananyagokban való 

előrehaladásról és a házi feladatokról online és hagyományos módon tájékoztatást adunk. 

 A beteg, vagy karanténban elkülönített tanuló csak orvosi igazolás bemutatásával járhat újra 

iskolába! A szülői igazolás nem elfogadható! 
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 Különös figyelmet fordítunk a hiányzások KRÉTA rendszerben való vezetésére, mivel az 

esetleges kontaktkutatásnál ez nagy segítséget jelenthet. Ez minden osztályfőnöknek kötelessége, a 

dokumentálás ellenőrzése az intézményvezető és intézményvezető-helyettes feladata. 

 A mulasztások igazolása a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szabályai szerint történik. 

A betegség, vagy karantén miatt iskolába nem járó tanulók hiányzását igazoltnak tekintjük. Ha a 

tanuló mulasztása eléri az (7) bekezdésében rögzített mértéket nevelőtestületi döntéssel osztályozó 

vizsgára fogjuk bocsátani. Ha a betegség, vagy karantén miatt mulasztó tanuló részére 

megszervezzük a digitális munkarend szerinti oktatást és amennyiben a tanuló értékelése 

lehetséges, osztályozó vizsga nélkül is leosztályozzuk, és a következő évfolyamba léptetjük 

IV. Kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok 
 A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola esetében ez a pont irreleváns mivel kollégiummal 

nem rendelkezünk. 

V. Digitális munkarendre való átallás 
 Amennyiben a megbetegedések száma növekszik, ismét sor kerülhet digitális munkarendre 

történő átállás elrendelésére. A tantermen kívüli digitális munkarendre való átállást — akár 

eseti jelleggel is kizárólag az Operatív Törzs, illetve a Kormány rendelheti el. 

 Az esetleges átállásra előzetesen való felkészülés tartalmazza a 2020-2021-es tanévben 

(2019.03.16 – 2020.06.15-ig tartó távoktatás időszaka) már jól bevált digitális platformokat, 

(google classroom, KRÉTA felület, illetve zárt iskolai csoportok), módszereket és az online 

oktatás módját (youtube videókat, animációt, kísérletet tartalmazó linkeket, online teszteket). 

 A digitális munkarend bevezetése esetén az előzőekben (2019.03.16 – 2020.06.15-ig tartó 

távoktatás időszaka) már felmért adatok alapján (rendelkezésre álló digitális eszközök, internet 

kapcsolat iskolai és tanulói és pedagógus oldalon is) tudjuk az újabb időszakra kiterjedő 

távoktatást megszervezni, megvalósítani. 

 A Távoktatás bevezetése esetén vizsgáljuk a hiányzó eszközök pótlásának lehetőségeit, 

elsősorban a tanulói oldalon. A hiányzó eszközök pótlását régebbi számítástechnikai eszközök, 

gépek felújításával, telepítésével, tudjuk a hátránykompenzálást megoldani. Az átadást - átvételt 

átvételi elismervény aláírásával dokumentáljuk. Az internetkapcsolat kiépítését az intézményünk 

nem tudja megoldani. Enélkül az online oktatás nem valósítható meg. 

 Azoknál a tanulóknál, ahol nincs internet a leckét (papíralapon), továbbra is az iskola technikai 

személyzete fogja továbbítani a járványügyi előírások betartás mellett. 
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VI. A nevelőket tájékoztatjuk az OH által kiadott alábbi ajánlásokról. 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas szemelyes talalkozas nelkuli oktatas neveles 

modszereire/digitalis oktatasi tartalmak 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas szemelyes talalkozas nelkuli_oktatas neveles 

modszereire/tanulast tamogato hasznos anyagok 

Létavértes, 2020.08.31. 

  Szentmiklósi Miklós 

  igazgató 

A Járványügyi Intézkedési Terv alapja, a Berettyóújfalui tankerület által intézményünkbe eljuttatott 

eljárásrend, amely az Oktatási Hivatal által kiadott járványügyi protokoll, valamint a  

VIII/5305-1/2020/KOHAT alapján készült. 

Mellékletek 

1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 

 


